Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres
Objectius:
 Estrènyer el contacte de l’Ajuntament amb la gent del poble. Crear esperit de poble/comunitat.
 Connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb què el veïnat es troba en el dia a dia.

Dijous 12/11/2020, Avall, Matas i Can Amat
Ordre del dia:
19h
19h10
19h25
20h40
20h45
20h55

Aterratge tècnic i benvinguda
Coneixença
Diàleg
Valoració de la sessió
Novetats
Cloenda i comiat

Assistència:
Per part de l’Ajuntament:
 Nani Mora i Buch. Alcalde. Urbanisme i Ggovernació.
 Gerard Viladomat. Regidor de Comunicació, Participació Ciutadana, Transparència i Protocol.
 Xavier Noms. Regidor del barri d’Avall, Matas i Can Amat. Cultura, Festes i Mediació.
 Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i Comunicació.
Per a futures comunicacions, el contacte del regidor del barri, Xavier Noms, és nomscx@ajllavaneres.cat
Per part del veïnat: 11 persones, 3 veïns i 8 veïnes dels carrers Contrabandistes, Fornaca, Castell, Travessia de la
Fornaca, Joaquim Matas, de la Vall, Minerva entre d’altres no especificats.

Preguntes i respostes
Medi ambient
Manca de parcs
En este pueblo que tiene tanto terreno libre, mucha carretera y una súper riera faltan parques para pasear, bancos para
sentarse, mega pistas de patinaje al aire libre, pistas para hacer mountain bike para niños y adultos, pistas de skate de
esas para saltar, pista de baloncesto al aire libre, falta fomentar el juego al aire libre. Un pueblo que ofrezca paseos de
calidad, donde la gente puede ir libremente para que los niños se desahoguen y jueguen en vez de querer estar en casa
para jugar a videojuegos. Espacios amplios donde pueda caber mucha gente pasándolo bien manteniendo la distancia
social que ahora tenemos que mantener pero sin perder el contacto y las ganas de vivir y pasarlo bien. Me encantaría
que la riera se convirtiese en un mega parque con pista ciclable y de patinaje y todo lo que he mencionado antes, sin
olvidar a los abuelos.
Resposta:
A Llavaneres es disposa de diferents parcs on poder passejar, jugar i practicar esport:
- Parc de Ca l'Alfaro amb espai de jocs infantil, taules de ping-pong i espais enjardinats
- Parc de Can Passi amb una zona de jocs infantils, una taula de ping-pong i un espai enjardinat amb encant
- Parc de Sant Pere amb dues pistes multiesportives una amb cistelles de bàsquet i l'altre amb porteries i zona de jocs
infantil
- Pista esportiva El Balís disposa d'un espai multiesportiu amb porteries i on molts practicants de patinatge ja n'en fan ús i
zona de jocs infantils
- Parc Can Riviere i casal de Joves disposa de diferents espais amb una porteria, una cistella de bàsquet, una xarxa de
volei, pista de petanca i aparells workout
- Parc Can Matas en obres però disposa de zona infantil, cistelles de bàsquet, porteries i zona enjardinada
- Parc del monument on hi ha uns aparells per a fer exercicis de mobilitat i que queda a pocs metres del casal de la gent
gran
- Parc Sunsi Mora amb una zona infantil, zona enjardinada amb taules de picnic i una pista multiesportiva
- Parc de la Font de la Llorita a peu de muntanya on s'hi pot passejar, jugar amb la tirolina o tobogan en plena natura i
espais amb taules de pícnic
- Skate de Can Bacardí on l'espai permet als joves gaudir d'aquest esport amb seguretat i sense generar molèsties al
veïnat per a fer acrobàcies amb skate, patinet o bicicleta BMX.
- Per altre banda, hi ha diferents alternatives al municipi per a fer activitat física, ja sigui corrent, a peu o en
bicicleta per la zona de mar o muntanya. En tots aquests parc es disposa de bancs i a les pistes multiesportives
(Sant Pere, Balís, Sunsi Móra) el paviment permet practicar la modalitat del patinatge. Hi ha un espai amb
aparells d'exercici físic proper a la prefectura de policia local on poder realitzar exercicis amb el propi pes del
cos.
- L'Ajuntament recomana diferents recorreguts saludables a peu i en btt: https://ajllavaneres.cat/13039
https://ajllavaneres.cat/12959
- I si es vol fer un recorregut molt més llarg hi ha senyalitzat el de les 3 viles:
https://ajllavaneres.cat/ARXIUS/ANY2019/ESPORTS/ruta_de_les_3_viles.pdf
- El tram del Passeig de la Riera que connecta el nucli urbà amb la platja i que disposa del carril bici en diferents
zones ja hi ha bancs, tot i així es trasllada la proposta a la Regidoria d'Urbanisme la possibilitat i viabilitat de
futurs projectes de fer un espai saludable per a totes les edats i amb diferents espais esportius en tot el tram de
riera.
Brossa muntanya sobre poliesportiu
La muntanyeta de sobre del poliesportiu sempre està plena de brossa que la gent tira avall des de la zona de
contenidors. Tant aquesta muntanyeta com la de sobre del col·legi han de tenir una neteja més constant, perquè des del
confinament hi va més gent i està molt bruta. I l’altre tema és l’opció de posar a Can Amat bandes reductores; s'han
posat a la baixada que surt a la carretera de Mata però no en tot el carrer, i passen els cotxes com si estiguessin fent una
carrera. Ja hi ha hagut varis accidents en aquest carrer.
Resposta:
- Recollim les dues peticions, tant la millora de neteja de la zona com la proposta d’instal·lació de bandes
reductores en aquesta via. Pel que fa a la recollida selectiva, cal explicar que el nou contracte de recollida
millorarà de ben segur el servei. S’estan estudiant diferents alternatives per tractar de ser més eficients i posar fi
als abocaments. En relació a les bandes reductores, caldrà estudiar amb detall les possibles ubicacions i tractar
que el soroll no perjudiqui els veïns.

Parc de Joaquim Matas
Els parterres de les alzines del parc de Joaquim Matas, just davant de les cases de la Llave de Oro, a la mateixa vorera,
no venen mai a netejar, està molt abandonat, sembla un pipican. Vaig intentar sembrar heures i els gossos no hi van
tant. Proposta: que es sembri alguna cosa per tal que no hi vagin tant els gossos.
Resposta:
- Recollim aquesta queixa. Probablement és una queixa comuna a diferents parts del poble. Civisme dels amos.
És complicat perquè és un espai públic i els gossos circulen.
Brutícia i incivisme
La gent d’aquest poble és bruta i deixada, es deixen trastos de manera incívica. També hi ha zones on falten papereres.
Què hi pot fer l’ajuntament? S’hauria d’enganxar a la persona, posar mesures, com ara càmeres.
Hi ha zones (davant del Condis i a les brosses de davant) on fa pudor de pipi de gos, s’hauria de tirar un lleixiu especial
després.
Al carrer de la Vall hi ha una paperera normal però hi aboquen les escombraries senceres com si fos un container. Calen
sancions.
A la reunió de l’any passat, l’alcalde deia que la gent tira brossa quan el contenidor està ple i que s’hauria de desplaçar a
un altre contenidor buit per abocar-la allà. El problema és que sovint moltes brosses estan plenes (fa pocs dies ho vaig
provar en 4 contenidors i tots eren plens) i no facilita continuar sent cívic. Calen més recollides.
Potser estan plenes perquè queden encallades les escombraries?
No es poden posar contenidors verds?
Resposta:
- Papereres: A Canafort hi ha un problema amb les urbanitzacions. Fins que les urbanitzacions no ho deixen tot
polit, l’ajuntament no pot accedir i intervenir a posar papereres de mà, de fet, no es pot fer cap intervenció fins
que no hi ha la primera intervenció de les urbanitzacions.
- L’Ajuntament té en marxa un nou contracte de recollida de brosses i de neteja viària: La nova contractació
començarà a treballar a mitjans del 2021. L’empresa externa que porta les contractacions i els plecs ha fet
propostes per les necessitats del poble. Des de Medi Ambient hem passat 3 propostes de residus al govern i a
l’oposició. Una proposta té a veure amb recollida porta a porta d’orgànica i rebuig i així les bateries de
contenidors passarien a ser de paper (2), envasos (2) i vidre (1) així que hi hauria més capacitat de recollida
selectiva. Segurament canviarem tots els contenidors, els contenidors actuals no han donat el resultat que
havien de donar, són bruts i queden embussats. El següent pas seria fer-ho tot amb recollida porta a porta. El
poble ha crescut molt i cal donar més servei, posar més diners per poder contractar més, gairebé duplicar el
pressupost. Hi ha problemes d’incivisme que compliquen la gestió. Hi ha un volum molt alt de deixalles fora de
contenidors. Papereres que esdevenen deixalleries.
- A banda d’això, ens hem gastat 15.000€ en canviar els camions per a que no perdin líquid.
- Per millorar d’aquí a la nova concessió (d’aquí a 9 mesos), el Consell Comarcal ha donat una subvenció en
forma de personal contractat que serà un agent cívic que farà una feina pedagògica als contenidors i al carrer
per a que es faci un bon ús de l’espai públic i de la gestió de residus. S’intentarà que al proper contracte hi hagi
un agent cívic fixe.
- La Covid ha aturat la feina de contractació de l’agent cívic i del nou servei.
- Malgrat la Covid, volem reivindicar la feina que s’ha fet aquest estiu, tenint en compte el creixement de la
població. S’han repassat les 54 bateries de contenidors i s’han pintat. Molts cops l’endemà d’haver-ho repassat,
tornaven a aparèixer deixalles que no tocaven. Treballaran per endurir la nova ordenança de civisme. S’està
revisant el tema de la deixalleria també. No podem permetre que problemes amb la deixalleria
- Serem més durs i efectius amb l’ordenança de civisme.
- Millorarem la deixalleria.
- Targetes de deixalleria. Hi ha al voltant de 2000 vivendes a Llavaneres que no han recollit la seva targeta de la
deixalleria. Pot ser per desconeixement o per deixadesa, però des de l’OAC, s’enviarà per correu postal totes les
targetes a casa i no hi haurà excusa.
Insuficiència d’un sol agent cívic
Un sol agent cívic per tot Llavaneres no sé si serveix, és un municipi molt extens. No podrà estar sempre als llocs més
conflictius. Fins que a la gent no li toques la butxaca amb una multa ben grossa, no canvia actituds.
Resposta:
- Sobre les sancions, se’n posen. S’obren deixalles mal dipositades i es revisa si es troben elements per esbrinar
la identitat de la persona i es sanciona.
- La Diputació de Barcelona donarà plans d’ocupació i això permetrà tenir diners per contractar més agents cívics
properament.

Civisme
Soroll de vehicles
Vivo en el barrio desde hace 2 años. En general es un barrio tranquilo, aunque siempre hay cosas que mejorar. Mi
pregunta/queja va encaminada al uso excesivo del claxon por parte de algunos vecinos. Según la DGT su uso está
estrictamente restringido a avisar de un peligro a otros conductores y/o viandantes. En la calle en la que vivo, a diario,
hay vecinos que lo usan de forma reiterada para avisarse unos a otros, saludarse, por costumbre etc... Hablamos de un
barrio residencial, donde personas como yo, sanitarios, trabajamos a turnos, y a veces dormimos durante el día. Siempre
son los mismos, a las mismas horas. Me gustaría que por parte del Ayuntamiento se recordase al vecindario las
restricciones en su uso.
Resposta:
- Prenem nota d’aquesta queixa. Només es podrà resoldre amb la col·laboració ciutadana; per tant, estudiarem
incloure aquest aspecte a la nova campanya de civisme. Seria bo disposar de més informació de la incidència:
hores, punts, possibles infractors.
Incivisme aparcaments
Hi ha molts llocs (carrer Minerva, carrer de l’Església) on s’aparca al pas de vianants, en corbes, en dobles grogues, i no
veiem que es faci res. Caldria un servei de grua.
- Es preveu incorporar barreres arquitectòniques com les del camí de Sant Vicenç (construccions de formigó) per
evitar mals estacionaments damunt de les voreres.
- És cert que hem de sancionar més i més ràpidament, ens hem de coordinar millor. Hi ha incivisme molt greu.
Comentari: Ja hi va haver pilones però duraven poc perquè s’hi donaven cops.
Patinets
Tinc nens petits i em preocupa com es fan servir els patinets elèctrics dins el parc. És molt perillós pels nens. Hi ha
alguna mesura? I van sense casc, així que també és perillós per les persones que van en patinet.
També hi ha bicicletes circulant per la vorera del carrer de Munt a alta velocitat, és perillós perquè no se senten.
Resposta:
- La setmana passada (primera de novembre) es va aprovar una normativa a nivell estatal de regulació dels
patinets. Es posarà en marxa a nivell municipal. Se’ls hi prohibeix passar per zones peatonals i voreres. Se’ls hi
limita la velocitat. Alhora, cal remarcar que és responsabilitat de les famílies de les criatures que fan servir els
patinets educar sobre com fer-ne un bon ús.
Prioritat circulació
Qui té prioritat al carrer de Munt? Sembla que siguin els cotxes i penso que s’hauria de tancar la circulació.
Resposta:
- La prioritat al carrer de Munt és dels vianants, hem d’arreglar la pilona.
Nova ordenança de civisme
El regidor Xavier Noms comenta que aquestes reunions veïnals són importants perquè es recullen molts temes relacionats
amb el civisme i justament ara que l’Ajuntament està revisant la nova ordenança de civisme, aquests espais ajuden per
recollir situacions a tenir en compte.

Participació
Porxo Escola Jaume Llull
Al procés dels pressupostos participatius es va demanar construir un porxo de l’Escola Jaume Llull (Ester)
Resposta:
- Pel pressupost del 2021 no està aprovat el porxo, si la Diputació dona subvenció i tenim més ingressos ho
contemplarem.
- La regidora Maria José Cano n’estarà al cas.
- Hi ha una comissió de patis que està seguint també la petició.
Comentari: La veïna que ha portat la pregunta en forma part. La comissió de patis es gastarà els diners de l’AMPA amb
els permís de l'Ajuntament.
- Pel porxo no hi havia diners suficients. Dels 12 projectes finalistes dels pressupostos participatius se’n van escollir
7 per un tema de pressupost, havent-hi un topall de 100.000€, no era fàcil acceptar un projecte com el del porxo
perquè estava valorat en 40.000€ i deixava la resta de projectes amb poca dotació.
- L’Escola Serena Vall té la mateixa problemàtica.

Utilitat assemblees
La meva pregunta és si això serveix d’alguna cosa perquè de totes les queixes/propostes que vaig fer fa un any no s’ha
donat solució a cap ni una!
Resposta:
- La participació és una eina d’expressió i de reclamació però no sempre les reclamacions es poden resoldre d’una
manera immediata o a curt termini. El fet de participar en trobades de barri o altres sessions no suposa que les
queixes que s’hagin recollit es podran resoldre i menys en un any en què la pandèmia ho ha aturat tot. Malgrat la
seva visió, hi ha molts aspectes que sí han millorat: des d’inversions en el barri com resolució de peticions
personals de veïns.
- Sobre el procés participatiu. La participació no és vinculat però l’agraim perquè serveix per obrir camins. No es
pot tirar tot endavant alhora.
Comentari: Quedo desencantada.

Mobilitat
Càrrega i descàrrega
Vaig demanar que es pintés el carrer de la Vall. Avui s’ha despintat el càrrega i descàrrega i ara els veïns amb la compra
no podran descarregar).
Resposta:
- Hi ha diverses zones de càrrega i descàrrega, una a la plaça dels Geganters i l’altra al camp.
Comentari: Hi ha dificultats d'accés a l’habitatge si vas amb carro de la compra, nen petit, etc. Hi ha un camp per
aparcar, els cotxes no haurien d’aparcar al carrer.
Resposta:
- Al camp de futbol vell estem al 90% de l’ocupació. El terreny del camp està en procés de ser propietat de
l’Ajuntament i poder ordenar el sector.
Comentari: Jo opino que els 3 aparcaments del carrer del Castell s'haurien de suprimir ja que els vianants que venen de
Mas de Xaxàs amb cotxets o acompanyants no hi caben a la vorera. Crec que s'hauria d'ampliar per a ells encara que
perdem 3 places d'aparcaments.
- Ho recull el regidor.
Pas elevat
Per una banda, una veïna comparteix que hi ha un pas elevat al que rasquen tots els cotxes, és massa alt.
Per altra banda, un veí destaca que del carrer de les Gallineres cap al carrer de Munt no hi ha cap pas elevat i és
perillós.
Resposta:
- Cal tenir en compte que els passos elevats són importants per reduir la velocitat, especialment en aquella zona
que és camí escolar.
- Es recull la proposta del carrer de les Gallineres.
Informació: Voreres i asfaltat
- A la cruïlla entre el passeig de Joaquim Matas, el carrer Contrabandistes, el carrer del Doctor i el carrer de les
Gallineres, hi ha un projecte pendent de desenvolupar perquè està pendent el projecte de voreres de tot el poble.
S’ha de fer una inversió enorme en voreres, asfaltat i plataformes de via única al municipi, el govern l’ha dividit
en diverses fases:
- Refer totes les voreres de l’Ametllareda costa més de 500.000€. Si això ho apliquem a tot el municipi, no es pot
assumir d’un sol cop.
- Per aquest any hi havien disposats 500.000€ per aquesta línia però per una qüestió burocràtica que és que el
govern de l’estat no ha autoritzat la possibilitat de fer servir el romanent de tresoreria de l’Ajuntament en vials i
voreres, no s’ha pogut desenvolupar encara. Quan això s’habiliti, es podrà desenvolupar.
- Des de l’Ajuntament ho tenim tot preparat per actuar quan ens diguin que podem fer servir el romanent, sigui a
finals del 2020 o a principis de 2021.
- Pel barri d’Avall, Matas i Can Amat es farà tota la vorera del carrer Minerva baixant per l’esquerra. Es refarà la
zona on aparquen motos a dalt del carrer Minerva per a que quedi més ordenat, es treuran els ferros de
bicicletes perquè no n’hi aparquen. El camí del Castell també es refarà inclòs l’asfalt.
Pas elevat
No hi ha pas elevat al carrer de les Gallinetes, és perillós per les persones que van del carrer de les Gallinetes cap al
carrer de Munt. És perillós

Resposta:
- Es recull la proposta.
Pas de vianants
Es pot afegir un pas de vianants al “baden” de la carretera que no en té encara per tenir més passos a peu?
Resposta:
- Les carreteres (avinguda Catalunya i avinguda Sant Andreu) són de la Diputació, no són de titularitat de
l’Ajuntament. Es recull la proposta, es mirarà tècnicament. Justament l’endemà d’aquesta sessió hi ha una reunió
amb l’arquitecte tècnic de la Diputació.
Treballar el civisme des de la pedagogia
S’han fet moltes propostes de treballar el civisme des de la sanció i seria interessant treballar-lo des de la pedagogia, fer
més polítiques pedagògiques, entrar a les escoles a tots els nivells: treballar el civisme i el gaudir del poble i d’allà on
anem. No cal que hi hagi molta gent, amb poca gent i moltes ganes es poden fer moltes coses. Cal treballar amb
exemples clars i pràctics. Els agents cívics podrien ser els alumnes.
Hi ha una manca de cohesió al poble, si no te’n sents part, no el cuides.
Resposta:
- Des de Medi Ambient s’està treballant amb les escoles. Cal treballar també amb persones adultes, les criatures
s’inspiren en les persones grans.

Valoració

Comentaris:
- Molt bé.
- A mi rebre el recordatori per whatsapp m’ha anat genial.

